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OPENBARE Z]TTING - PUNT 10 - RETR]BUTIE VOOR GRAFCONCESSIES OP DE

GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS - HERNIEUI/üING

DE RAAD:

Gel-et op het decreet van 22 december 2011 betreffende het l-okaal bestuur;

Gel-et op het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafpfaatsen en
de li¡kbezorging en latere wijzigingen;
Gefet op de Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de
coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;

Gel-et op het besfuit van de gemeenteraad van 29 december 2014 waarbij een
retributie wordt geheven op de concessies op de gemeentelijke
begraafplaats, gewijzígd bij besl-uit van 14 december 20!5, 30 december 2015
en 28 december 2016;

Overwegende dat de financiëfe toestand van de gemeente de invoering van
rendabele befastingen vraagt;

Overwegende dat voor de aansl-agjaren van
indexaanpassing van 1r7? wordt toeqepast
afgerond.

BESLUIT:

2020 L. e.m. 2024 een
en dat de tarieven worden

in openbare zitting, met 16 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert
Isabel-, Van lrlaesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassj-er Matthias,
De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Goemaere Dirk,
Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel- en Van De

Velde Lucien) bil 6 onthoudingen (Brugqeman Frank, Bruggheman Filip, De BeuJ-e
Jan, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen en Stevel-inck Kristof):
Artikel 1: - Het retributieregJ-ement voor grafconcessies op de gemeentelijke
begraafplaats zoal-s goedqekeurd door de g¡emeenteraad van 28 december 2016 en
gewijziqd bij besl-uit van 14 december 201"5, 30 december 2015 en 28 december
2016 wordt met ingang van 01 januari 2020 opgeheven.

Artikel 2: - Voor de aanslaqjaren van 2020 t.e.m. 2024 worden de vergoedingen
bij het verfenen van concessj-es op de gemeentelijke begraafplaats vastgesteld
als volgrt met toepassing van de indexering:



A. Grondconcessies:

1. concessie in volle aarde voor een duur van 15 jaar:

2. concessie in voLle aarde voor een duur van 50 jaar:

Na het verstrijken van de concessieovereenkomst kan de concessie worden
verlengd:

3. concessie voor een kelder voor een duur van 50 jaar:

Na het verstri¡ken van de concessieovereenkomst kan de concessie worden
verlengd:

In de kelders worden niet meer dan het maximum aantal toegelaten
stoffelijke overschotten bijgezet; de term bijzetting omvat de
plaatsing van een lijkkist of een asurn; het maximum aantal toegelaten
stoffelijke overschotten (kist en/of urne) in een kel-der bedraagt 6
stoffelij ke overschotten (') .

2020 202t 2022 2023 2024

voor 2 stoffelijke
overschotten (kist en/of
urne)

€ 494,50 € 502,50 € 511,00 c 520,00 €, 529,O0

voor een kindergraf
(kist en/of urne)

c 296,50 € 301,50 € 306,50 c 3L2,OO € 317,00

2020 202L 2022 2023 2024

voor 2 stoffelijke
overschotten (kist en/of
urne)

€ 941,50 Ã

958,00
€
97 4 ,OO

€
990,50

ã
1007 ,50

voor een kindergraf (kist
en/of. urne)

€ 565,00 c
57 4 ,50

€
584 ,50 594 ,50

c 604,50

2020 202L 2022 2023 2024

voor eênzelfde duur
volgens de huidige
vergoedingen die van
toepassing zíjn of voor
een periode van 5 jaar

€ 170,50 € 173,00 €, L76,00 € 179,00 € 182,00

voor eenzeLfde duur
volgens de huidige
vergoedingen die van
toepassing zí)n of voor
een periode van 5 jaar
(kindergraf)

€ 101,50 c 103,50 € 105,00 € 107,00 € 109,00

2020 202L 2022 2023 2024

voor 2 stoffelijke
overschotten

€ 1806,00 € 1837,00 € 1868,00 € 1900,00 c L932,00

Voor 3 stoffelijke
overschotten of neerdere
stoffeli j ke overschotten
wordt de concessie
telkens verhoogd met

€ 903,00 € 918,50 c 934,00 € 950,00 € 966,00

2020 202r 2022 2023 2024

voor eenzelfde duur
volgens de huidige
vergoedingen die van
toepassing zj-jn of voor
een periode van 5 jaar
tegen de prijs van :

€ 170,50 € 173,00 € 176,00 c 179,00 c L82,OO



(') Maximum aantal- toegelaten stoffetijke overschotten
(6) is enkel- van toepassing op nieuwe kelderconcessies
lopende grafconcessies .

B. Col-unbariumconcessies :

1. concessie voor een duur van 15 jaar:

in een kelder
en niet op de

2020 202L 2022 2023 2024

Per nis (max. 2 urnen
per nis)

c 272,0O e 276,5O e 28L,50 c 286,0O c 29L,OO

voor 3 urnen vertroogd
met

€ 136,50 c 138,50 € 141,00 € 143,50 € 146,00

voor 4 urnen verhoogd
met

c 272,OO c 276,50 c 28L,50 c 286,0O c 29r,OO

2. concessie voor een duur van 50 jaar:

Na het verstrijken van de concessieovereenkomst kan de concessie worden
verlengd:

C. Urnenveld:
1. urnenkel,der: concessie voor een duur van 15 jaar:

2020 202t 2022 2023 2024

Per nis (max, 2 urnen
per nis)

c 722,50 € 735,00 c 741 ,5O € 760,00 € 773,00

voor 3 urner¡ verhoogd
met

c 361,50 c 367,50 € 373,50 € 380 € 386,50

voor 4 urnen verhoogd
met

c 722,5O € 735,00 c 747 ,5O € 760,00 c '773,00

2020 202L 2022 2023 2024

voor eenze]-fde duur
volgens de huidige
vergoedingren die van
toepassing zí)n of voor
een periode van 5 jaar
tegen de prijs van (voor
2 urnen per nis):

c 93,50 € 95,00 c 97,00 e 98,50 e 100,00

voor 3 urnen per nís € 140,50 c 143,00 145,00 L47,50 150,00

voor 4 urnen per nis c 186,50 € 190,00 € 193,00 € 196,50 c 199,50

2020 202L 2022 2023 2024

I'fax. 2 urnen per kelder
(incl. de urnenkelder en het
plaatsen van de keLder)

€ 396,00 € 403,00 € 409,50 € 416,50 c 423,0O

Na het verstrijken van de
concessieovereenkomst kan de
concessie worden verlengd
voor eenzeJ-fde duur voJ-gens
de huidige vergoeding die van
toepassing is of voor een
periode van 5 jaar tegen de
prijs van :

€ 69,50 c 70,00 € 71,00 c 72,O0 € 73,50



D

2. urnengraf: concessie voor een duur van 15 jaar

Herdenkingsplaatje op de zuiL van de verstrooii-ngsweide en op de
gemeenschappeJ.ijke herdenkingssteen voorbehouden voor levenloos geboren
kinderen:

De prijs voor dit herdenkingsplaatje wordt vastgesteld op:

In deze prijs is begrepen:
* het aanbrengen van het plaatje,'
* het plaatj e zelf;
* het graveren van de naam en voornaam, geboorte- en/of overli;densdatum.
Artikel 3: - Ontgravì-ngen:

Onder ontgravingen wordt verstaan: de ontgraving van stoffel-ijke resten uit
een ger^/oon graf, uit een begraafplaatsconcessie in voÌle grond of een
grafkelder, uit een urnengraf of de verwijdering van een urne uit een
columbarium nis/urnenvefd en dit met het oog op een andere bestemming van de
stoffelijke resten, of van de urne en/of de as.

De te betafen retributie voor de ontqravingen bedraagt:

Twee jaar na het verwijderen van een asurn verval-t de concessie zonder dat
deze verwijdering aanleiding kan geven tot een terugbetaling van de betaa-lde
concessie.
De retributie is verschutdigd door de aanvrager van de dienstverlenj-ng en te
betal-en bi¡ de aanvraag.

De retributie is niet. verschuldigd voor ontgravingen bevolen door de
gerechtelij ke overheid, voor ontgravingen uitgevoerd ten gevolge van de
verandering van bestemming van de begraafpJ-aats of het columbarium.

Artikel 4: - Deze retributie zal, indien nodig, worden ingevorderd door het
uitvaardigen - door de financieef beheerder - van een dwangbevel te betekenen
bil gerechtsdeurwaardersexploot, voor zover voormel-de niet-fiscale
schuldvordering onbetwist en opeisbaar is (art.94 van het gemeentedecreet).

2020 202t 2022 2023 2024

voor het begraven van een
urne in vol1e grond: (maxi
2 urnen per urnengraf)

€ 198,50 € 201,50 € 205,00 € 208,50 €
212,O0

Na het verstrijken van de
concessieovereenkomst kan de
concessie worden verlengd
voor eenzelfde duur volgens
de huidige vergoeding die
van toepassing ís of voor
een periode van 5 jaar tegen
de prijs van :

€ 69,50 € 70,00 c 71,00 e 72,OO e 73,50

2020 202L 2022 2023 2024

27,00 EUR 27,00 EUR 28,00 EUR 28,00 EUR 29,00 EI'R

2020 202t 2022 2023 2024

voor de ontgravingen uit
volle grond van een niet-
gecremeerd stoffelijk
owerschot

c '149,00 e 762,OO c 774,50 € 788,00 € 801,50

voor het verwijderen van een
asurne (uit een urnengraf,
uit de columbariummuur, uit
een grafkelder of uit volle
grond)

c 214,oo c 2L7,5O e 22L,5O € 225,00 c 229,O0



Artikel 5: - Dit
toezichthoudende
burgerzaken.

retributiereglement zal- worden overgemaakt aan de
overheid, aan de fj-nancieel beheerder en aan het diensthoofd

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op
24 juní 2019.
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